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 (36) نتائج استطالع الرأي العام رقم

  
وقطاع  ةسرائيلي للضفة الغربيمرور خمسين سنة على االحتالل اإل بمناسبة
عتقد أن معظم الدول العربية واألوروبية ال تقف مع تالجمهور  أغلبيةغزة: 

الشعب الفلسطيني، لكن األغلبية الساحقة تعتقد أن الله يقف معه، وأن 
 االحتالل سينتهي قريباً أو خالل السنوات الخمس أو العشر المقبلة

 6027( مارس) آذار 8-12
السططططلاوططططلي  المسطططط لي ع لراأ اوطططط  لف للرني ال ام الفلسطططط للب  ب  قام المركز الفلسطططط للب لل       

 على الص لد الداخلب .7112آذار )مارس(  11-8الضفي الغرعلي  ق اف غزة  ذلك  ب الف رة ما علن 
ت ديد ال ك مي لم عد لديد اللراأ االن خاعاا الم للي،  فللوطططططططططططط  لشططططططططططططلدا الف رة السططططططططططططاع ي 

دا ل ر ايططي لكططاتطط  تططمشطططططططططططططططاركططي  ب اططم  االن خططاعططاا. كمططا ت  مل   نعللططح امططاس عن نل لططا عططدم ال
 لس للب،  ت  تجديد رخصي شركي االتصاالا عد ن   ح الس ق نمام الملا سي. كملك شلدا الف رة 
المزيد من اإلعلناا اإلوططراللللي عن خ ب علاأ اوطط ل انلي لديدة  ادر الرللا ع اس ع قت ال لسططل  

اأ االوططططططط ل انب. على الصططططططط لد الد لب ت لى ر نالد ترام  رلاوطططططططي ال الياا األملب  لما ل  اوططططططط مر ال ل
الم  دة األمريكلي. يغ ب اما االوط  لف كا ي ام  ال ضطايا، عاإلفطا ي  لى قضايا راخللي نخرث م   
االن خاعاا  األ فطططاف ال امي  المصطططال ي. كما يغ ب قضطططايا عمللي السطططلم  مر ر خمسطططلن عاما على 

اعلا  للاً ت   لراأ الم وططططططرالللب لارافططططططب الفلسطططططط لللي  ب الضططططططفي الغرعلي  ق اف غزة. االا لل اإل
 وكللاً م ق اً  172 شخصاً  ذلك  ب1721 ل له م  عللي عش اللي من األشخاص ال الغلن علغ عدراا

 .%3 كانح نس ي الخ أ 

ادوة في الشقاقي أو وليد لد بـ د.خليل   صالللمزيد من المعلومات أو االستفسارات عن االستطالع ونتائجه، الرجاء االت
-e -( 06)6622692 اكا:( 23)3634666رام الله ت:   المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية:

mail: pcpsr@pcpsr.org 
 النتائج الرئيسية
 ي عاللي من عدم الرفا عن نراأ الرللا ع اس  ل ر نساو مرار  7102 ل من تؤكد ن الج الرع  األ

من   لكن ل  لرا ان خاعاا رلاولي لديدة   نه ي ص  على نس ي م  اع ي  ي ال  ال ل ان عاو  ال ه؛
  ش  لي كما تشلر الل الج الى ترال  ح اركي اماس،  وماعل  الله.األص اا ال ب قد ي ص  علللا مرش

لساع  شلر علدما ارتف ح ش  ل لا قللًل على ف أ ع د المؤتمر اف  ق   ثلثي ن  اركي   ح م ارني عال
 لل ركي.  م  ذلك ت  ى ش  لي   ح نعلى من ش  لي اماس.

ر ايي لكات   ل لى ان سام الجمل ر الى نصفلن ش ه م سا يلن تجا  مل  تدا  نيضًا تشلر الل الج 
خصي شركي لجمل ر على تجديد ر للا على كلماا تخدش ال لاأ.  ي  رض ثل ا ا لس للب ع جي اا  ا

االتصاالا الفلس لللي عد ن   ح الس ق للملا سي.  ي  ل ُخما الجمل ر ننل  يما  ن للمس شفلاا 
ت  ل رة نس لاً  لنقللي كع   ن  نق . ا  ارا  نن خ ر  ق ف خ أ ط ب  للعالخاصي عدالً من ال ك ملي ال

  .ار نورتل  ن  م ار ل ط لاً قد اص  م ل  شخصلاً ن  م  ناد ن ر  نن خ أً 

عملاو ي مر ر خمسلن عاماً على االا لل االورالللب للضفي الغرعلي  ق اف غزة   ن نس ي ال فاؤل عللاي ه 
قري ًا ن  خلل السل اا الخما ن  ال شر ال ارمي تزيد عن اللصت  لما ي   د ثلث الجمل ر نن 

م ساٍ     ش هكم الو مرار االا لل عشاالا لل ولس مر لخمسلن ولي نخرث. يض  الجمل ر الل  
 قلارته على
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للمزيد من المعلومات أو االستفسارات 
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بـ د.خليل الشقاقي أو وليد لدادوة  في 
المركز الفلسطيني للبحوث السياسية 

 والمسحية
 (17)7694633رام الله،  لس لن تللف ن:

  (17)7694634 اكا: 
e-mail: pcpsr@pcpsr.org 

http://www.pcpsr.org 
 

تأوا المركز الفلس للب لل     السلاولي  المس لي  
كمركز مس    لل       7111 ب م ل  عام 

األكاريملي  رراواا السلاواا ال امي. يلدف المركز 
ل   ير  ت  يي الم ر ي الفلس لللي  ب مجاالا ثل : 

راتلجب ي، ال  لل  االو السلاواا الفلس لللي الداخلل
 السلاوي الخارللي، ال     المس لي  او  لعاا 
الرني ال ام.  ي  م المركز عال ديد من اللشاطاا 
ال   لي:  عدار الدراواا  األع ا  األكاريملي ذاا 
ال لقي عالسلاواا الفلس لللي الراالي،  لراأ ع    
  مس لي ا ل الم اقت السلاولي  االل ماعلي للمج م

الفلس للب، تشكل  مجم عاا عم  لدراوي قضايا 
 مشاك  ت اله المج م  الفلس للب  صان  ال رار 
  ف  ال ل للا،  ع د المؤتمراا  الم افراا 
 الم لزاا الم  ل ي عشؤ ن الساعي.  ن المركز 
الفلس للب لل     مل زم عالم ف علي  اللطزااي ال لملي 

اق  لل    ي م  على تشجل   عل رة تفل  ن ض 
الفلس للب الداخلب  لل لئي الد للي  ب نل اأ من اريي 

 ال   لر  ت ارل اآلراأ.
يأتب اما االو  لف فمن ولسلي االو  لعاا 

 المل ظمي للمركز. 
تم إجراء االستطالع بالتعاون مع مؤسسة  

 كونراد أديناور في رام الله
 

 

mailto:pcpsr@pcpsr.org
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و أ مما كانح ملك ترث األغل لي نن مكاني  لس لن الل م ن رئ نفسه من المسؤ للي. ك على الفصال   األازاب الفلس لللي، لكله  ب ال قح ذاته ال يُ 

  .  رغ  نن الجمل ر ي   د نن م ظ  الد ل ال رعلي  األ ر علي ال ت ت م  الش نيضاً  علله ق   خمسلن ولي، ع  نو أ مما كانح علله ق   عشر ول اا
 الفلس للب،   ن األغل لي الساا ي ت   د نن الله ي ت م  اما الش  .

تؤكد الل الج ع ف ح  ل ر علقي  كما الل الج الى ارتفاف عسلب  ب نس ي تأيلد ا  الد ل لن م ارني عال ف  ق   ثلثي نشلر، لكللا ال ت لغ اللصت.تشلر 
 ارتف ح نس ي تأيلداا. لمارة كمكانلي الفكارتف ح نس ي االع  ار ع اق لي     ل لن  نس ي تأيلد اما ال  : كلمادق يي علن نس ي االع  ار ع اق لي  كرة ا  ال

الل م نن  كرة ا  الد ل لن ل  تُ د عمللي ن   اق لي عس   ال  و  االو ل انب. لكن ذلك ال ي لب ال   ل ع   الد لي ال اادة الث ي  ل األغل لي  ترث
 ثل ا الجمل ر ننل  ي ارف نه.

لاق نغل لي م شاعلي نن ل  ب اما السال ملي االو ل انلي الجديدة،  ت    س لللي علىت  ل الغال لي ال ظمى من الجمل ر ننلا غلر رافلي عن رر ال لارة الفل
 ب  قت   الرللا ع اس غلر لار  ب  قت ال لسل  األملب كما كان قد نعلن. ي   د الجمل ر نن الرر األنس  على المشاري  االو ل انلي الجديدة ي م 

 الجلاياا الد للي.ال لسل  األملب   ب ال  دم عشك ث روملي لم كمي 
 

 خمسون عاماً على االحتالل: (1
 37%  ي   د ن نن االا لل ولس مر لخمسلن ولي نخرث 
 72% ب ي  ل ن نن ال لارة الفلس لللي ت  م عد راا عك  ق ة إلنلاأ االا لل   
 44%    ولي 21ي  ل ن نن مكاني  لس لن الل م نو ن مما كانح علله ق 
 27%  س  اساعاً للفلس للللن ي  ل ن نن ن للاا  ال ي 
  ي   د ن نن الله ي ت م ه. %64ثل ا الجمل ر ي   د ن نن م ظ  الد ل ال رعلي ال ت ت م  الش   الفلس للب لكن 

 
ي  ل ن نن االا لل  %37س    : معملاو ي مر ر خمسلن عاماً على االا لل اإلورالللب للضفي الغرعلي  ق اف غزة،   ن الجمل ر مل س  ا ل ال

ل لب  لكن ع د خما ن  عشر ول اا لي  ل ن نن االا لل و %76ي  ل ن نن االا لل ولل لب قري ا،   %74لس مر لخمسلن ولي نخرث، و
( م ارني عسكان الضفي %99تزرار نس ي االع  ار نن االا لل ولل لب قري اً ن  خلل خما  لى عشر ول اا علن وكان ق اف غزة )   رعما نك ر.

(، علن وكان المدن  المخلماا %46على ال  الب( م ارني عمؤيدي   ح )  %92  %99(، علن مؤيدي اماس  ال  ث ال ال ي )%42الغرعلي )
(، علن م ارفب %42( م ارني عم  و ب ال دين )%26( علن الم ديللن )%36على ال  الب( م ارني عسكان ال رث  ال لداا ) 22%  52%)

(، علن املي شلارة %44)  ( م ارني عغلر الللئلن%26(، علن الللئلن )%42ي عمللي السلم )( م ارني عمؤيد%92عمللي السلم )
على ال  الب( م ارني عالم  اعدين  %29  %90  %94(، علن المزارعلن  ال لب  الم ظفلن )%49عاألمللن )( م ارني %22ال كال ري س )

  على ال  الب(. %49  %43 ال مال )
،  المشارك ن  ب الجمل ر الفلس للبنيه  ب الد ر المي تل  ه نرع ي نطراف  لس لللي مخ لفي )ال لارة، م ظ  األازاب، م ظ  وأللا الجمل ر عن ر 

  ب نن  %72من  نس يقالح   ؟ل  م  اعس ننننم  ؟نم عشك  ف لت ؟ا  ي  م ن عد را  عك  ما يس  ل  ن :االو  لف( إلنلاأ االا لل
ننلا م  اعسي.   %37ننلا ت  م عد راا عشك  ف لت،  قالح نس ي من  %40عد راا عك  ما تس  ل ،  قالح نس ي من  الفلس لللي ت  م ال لارة

ننلا ت  م عد راا عشك  ف لت،  %46  ب نن م ظ  الفصال  ت  م عد راا عك  ما تس  ل ،  قالح نس ي من  %79كملك قالح نس ي من 
ت  ل عأن م ظ  الجمل ر الفلس للب ي  م عد ر  عك  ما يس  ل ،  قالح نس ي من  %36ي من نس  لكنننلا م  اعسي.   %73 قالح نس ي من 

  ب ننلا ت  م عد راا عك  ما  %76نخلراً، قالح نس ي من    ب ننه م  اعا. %09ننه ي  م عد ر  عشك  ف لت،  قالح نس ي من  44%
تزرار نس ي االع  ار عأن ال لارة  ننلا م  اعسي.  %74ح نس ي من ننلا ت  م عد راا عشك  ف لت،  قال %41تس  ل ،  قالح نس ي من 

( م ارني عمؤيدي اماس %47(، علن مؤيدي   ح )%71( م ارني عالضفي الغرعلي )%33الفلس لللي ت  م ع  ة عك  ما تس  ل   ب ق اف غزة )
على ال  الب(، علن مؤيدي عمللي  %74  %71مديلي )( م ارني عال رث  ال%43على ال  الب(،  ب المخلماا ) %74  %02 ال  ث ال ال ي )

(  علن ال امللن  ب %72 ملي شلارة ال كال ري س )ع (، م ارني%37األمللن )  (، علن%02( م ارني عم ارفب عمللي السلم )%37السلم )
 (. %73( م ارني عال امللن  ب ال  اف الخاص )%31ال  اف ال ام )

(، علن الرلال %73( م ارني عالضفي الغرعلي )%34االو  لف ي  م ع  ة عك  ما يس  ل  تزرار  ب ق اف غزة ) نس ي االع  ار عأن المشارك  ب
على ال  الب(، علن م ارفب  %72  %77( م ارني عغلر الم ديللن  م  و ب ال دين )%33(، علن الم ديللن )%79( م ارني عاللساأ )30%)

(، علن املي شلارة ال كال ري س %72( م ارني عغلر الللئلن )%30(، علن الللئلن )%74ي السلم )( م ارني عمؤيدي عملل%37عمللي السلم )
( م ارني عال امللن %41(،  علن ال امللن  ب ال  اف ال ام )%79( م ارني عال لب )%34(، علن الم ظفلن )%74( م ارني عاألمللن )33%)

 (.%37 ب ال  اف الخاص )
ننلا ن ض  مما   %36 ب الم اع ، ت   د نس ي من ولي.  21ن مكاني  لس لن الل م  ب ال ال  نو أ مما كانح علله ق   ت   د ن %44نس ي من 

ول اا  ت  ل نس ي  01نن مكاني  لس لن الل م  ب ال ال  نو أ مما كانح علله ق    %43كملك، ت  ل نس ي من  ولي. 21كانح علله ق   
تزرار نس ي االع  ار عأن مكاني  لس لن الل م نو ن مما كانح علله ق   خمسلن عاماً  ب  ول اا. 01ق    ننلا ن ض  مما كانح علله %39من 

على ال  الب( م ارني عمؤيدي   ح   %40  %42علن مؤيدي ال  ث ال ال ي  مؤيدي اماس ) (،%41( م ارني عالضفي الغرعلي )%27ق اف غزة )
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(، علن م ارفب عمللي السلم %34على ال  الب( م ارني عسكان ال رث  ال لداا ) %41  %44(، علن وكان المدن  المخلماا )32%)
  (.%43( م ارني عغلر الللئلن )%49(،  علن الللئلن )%41( م ارني عمؤيدي عمللي السلم )23%)

ننلا  %79 ن  اللا  لما ت  ل نس ي من   اساعًا للفلس للللن كما يظلر من ولاواتلا س  د نن اك مي ن للاا  ال ت ( ت %27نغل لي ك لرة )
( ي  ل ن نن م ظ  الد ل ال رعلي ال ت ت غال اً م  الش   الفلس للب، كملك ت  ل نس ي مماثلي %92الجمل ر ) كما نن ثل ب  ت س  لل  اساعاً.

اإلولملي ت ت م  الش   الفلس للب  ي  ل ن نن م ظ  الد ل %20( نن م ظ  الد ل األ ر علي ال ت ت غال اً م  الش   الفلس للب. لكن 99%)
( نن الله ي ت م  الش   %64الغال لي الساا ي ) كملك، ت  ل نن م ظ  ش  ب ال ال  ت ت م  الش   الفلس للب. %29 ت  ل نس ي من 

  نلا نجد ع ض الفر قاا  ف،. عالرغ  من نن ام  اللس ي تص   لى اد اإللما ترتف  نس ي االع  ار عأن الله ي ت م  الش   الفلس للب الفلس للب.
من الم ديللن نن الله ي ت م  الفلس للللن،   ن ام  اللس ي تل ب  %62ال ب ت كا ررلي ال دين ن  االن ماأ السلاوب.  م لً عللما ت  ل نس ي من 

 تل ب قلللً  لى  %66ص   لى علن غلر الم ديللن. كملك ترتف  ام  اللس ي علن مؤيدي اماس ل  %22علن م  و ب ال دين   %64قلللً  لى 
 علن مؤيدي ال  ث ال ال ي. %42علن مؤيدي   ح   64%
 

 :الرئاسية والتشريعيةاالنتخابات   (2 
 46%  يريدون استقالة الرئيس عباس 
  وفي انتخابات رئاسية بين مروان %64وإسماعيل هنية على  %64في انتخابات رئاسية جديدة يحصل عباس على ،

 %64والثاني على  %95يحصل األول على  البرغوثي وهنية
  63وحماس على  %64في انتخابات برلمانية جديدة، تحصل فتح على% 
 

ق   ثلثي نشلر قالح نس ي من ننلا تريد من الرللا ال  اأ  ب ملص ه.  %30ت  ل ننلا تريد من الرللا االو  الي  لما ت  ل نس ي من  %94نس ي من 
ل  ل  ي رشح الرللا ع اس   ب ق اف غزة. %21 ب الضفي الغرعلي   %90. ت لغ نس ي الم ال ي عاو  الي الرللا لاننلا تريد او  الي الرل 94%

، ي   ه اوماعل  اللي علس ي %33للن خاعاا   ن مر ان ال رغ ثب ا  المفض  علن مجم عي من المرش لن ل  لب ملص  الرللا الث تفضله نس ي من 
ث   ،%3، ث  ولم  لاض علس ي لك  ملل ( %2علس ي )  مص فى ال رغ ثب رامب ال مد الله  خالد مش    ث  %2م مد رالن علس ي  ث  71%

 (.%7) صال  عري اا
ل   .%76 ق اف غزة ب    %40الغرعلي ت لغ نس ي الرفا عن ع اس  ب الضفي . %90 ي عدم الرفا س ن %39نس ي الرفا عن نراأ الرللا ع اس ت لغ 

ق   ثلثي  %46م ارني م  ) %42ولي لديدة الل م  ترشح  للا اثلان   ب اما م م ر ع اس  اوماعل  اللي، ي ص  اللي على لرا ان خاعاا رلا
ق   ثلثي  %42)م ارني م   %49 ب ق اف غز  ت لغ نس ي ال ص يح ل  اس (. ق   ثلثي نشلر %42م ارني م  ) 42% ي ص  ع اس على ( نشلر

ق   ثلثي نشلر(  اللي على  %42)م ارني م   %42ق   ثلثي نشلر(، نما  ب الضفي  ل ص  ع اس على  %20م  )م ارني  %21نشلر(  اللي 
 %79ل  كانح الملا سي علن الرللا ع اس  مر ان ال رغ ثب  اوماعل  اللي،   ن ع اس ي ص  على  ق   ثلثي نشلر(. %42)م ارني م   42%

  .%39 اللي على  %26ل  كانح الملا سي علن ال رغ ثب  اللي   ب   ن ال رغ ثب ي ص  على نما  .%33 اللي على  %41 ال رغ ثب على 
ولشارك ن  للا،  من علن اؤالأ ت ص  قالمي ال غللر  اإلصلح ال اع ي  %69ل  لرا ان خاعاا عرلمانلي لديدة عمشاركي كا ي ال  ث السلاولي   ن 

ننلا ل  ت رر ع د لمن  %77،  ت  ل نس ي من %00 ي ال  ال  األخرث مج م ي على ،  ت ص  كا%39،    ح على %31ل ركي اماس على 
 %34)م ارني م   %34ت لغ نس ي ال ص يح ل ماس  ب ق اف غزة  .%40 لف ح  %37و ص ا. ق   ثلثي نشلر علغح نس ي ال ص يح ل ماس 

ق    %76)م ارني م   %74ضفي الغرعلي    لغ نس ي ال ص يح ل ماس اما  ب ال .ق   ثلثي نشلر( %41)م ارني م   %32ق   ثلثي نشلر(  لف ح 
  ق   ثلثي نشلر(. %40)م ارني م   %39ثلثي نشلر(  لف ح 

 

 :محليةالاالنتخابات   (6
 69%  فقط سيشاركون في انتخابات محلية جديدة 
 63% فقط يعتقدون أن حماس محقة في مقاطعة االنتخابات المحلية 

 
لشارك ن  ب االن خاعاا الم للي الم رر ع داا  ب آيار )ماي ( ال ارم  لما ت  ل و ب ق اف غزة( ي  ل ن ننل   %44في الغرعلي   ب الض 49%) 42%

نن  لراأ االن خاعاا الم للي  ب آيار )ماي (  %32ت  ل نس ي من  ننلا غلر م أكدة. %02ننلا لن تشارك  للا،  ت  ل نس ي من  %32نس ي من 
ت  ل نس ي من  .ننلا لن تخدم  لن تضر المصال ي %34و ضر المصال ي،  ت  ل نس ي من ننلا  %77نس ي من ،  ت  ل لمصال يول دم خدمي ل
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تزرار نس ي االع  ار  ننلا م  ي  ب ذلك. %30االن خاعاا الم للي  لما ت   د نس ي من  ب نن اماس غلر م  ي  ب قراراا عم اط ي المشاركي  46%
على ال  الب(  %37  %32(،  ب المخلماا  المدن )%74( م ارني عالضفي الغرعلي )%34م اط ي االن خاعاا  ب ق اف غزة ) عأن اماس م  ي  ب

( م ارني عم  و ب ال دين  غلر الم ديللن %36(، علن الم ديللن )%31(  م ارني عالرلال )%33(، علن اللساأ )%72م ارني عال رث  ال لداا )
( %34(، علن املي شلارة ال كال ري س )%73( م ارني عمؤيدي عمللي السلم )%42(، علن م ارفب عمللي السلم )على ال  الب 06%  79%)

( م ارني %97(  علن علن مؤيدي اماس )%72( م ارني عال امللن  ب ال  اف ال ام )%32(، علن ال امللن  ب ال  اف الخاص )%2م ارني عاألمللن )
 على ال  الب(. %30  %09ال ي )عمؤيدي   ح  مؤيدي ال  ث ال 

 

 أخرى وقضايا ،األخطاء الطبية ،االتصاالت، شركة كهرباء غزة، منع روايةاألمن، :األوضاع الداخلية   (6 
 33% يعتقدون أن أوضاع الضفة الغربية جيدة %29فقط يقولون أن أوضاع قطاع غزة جيدة و 
  26ضفة الغربية وفي ال %64نسبة الرغبة في الهجرة من قطاع غزة تبلغ% 
 سكان قطاع غزة يضعون المسؤولية عن أزمة الكهرباء في القطاع بالتساوي على فتح وحماس 
 64%  يقولون أن السلطة الفلسطينية عبء على الشعب الفلسطيني 
 64% يعارضون منع تداول رواية لكاتب فلسطيني %66يؤيدون و 
 فلسطينية بدون فتح السوق للمنافسة ثلثان ال يوافقون على تجديد رخصة شركة االتصاالت ال 
 63% .يقولون أنه قد حصل لهم شخصيا أو ألحد أفراد أسرتهم خطأ طبي في المستشفيات الفلسطينية 

 
نس ي اإلاساس  .%72 ب اما االو  لف  نس ي ال  لل  اإليجاعب أل فاف الضفي الغرعلي ت لغ  %01نس ي ال  لل  اإليجاعب أل فاف ال  اف ت لغ 

. ق   ثلثي نشلر علغح نس ي اإلاساس %21نس ي اإلاساس عاألمن  ب الضفي الغرعلي ت لغ . %34ن  السلمي الشخصلي  ب ق اف غزة ت لغ عاألم
ق    .%73 علن وكان الضفي  %46نس ي الرغ ي  ب اللجرة علن وكان ق اف غز  ت لغ  .%29  ب الضفي الغرعلي  %42عاألمن  ب ق اف غزة 

 . %74 علن وكان الضفي الغرعلي %46نس ي الرغ ي  ب اللجرة علن وكان ق اف غزة  ثلثي نشلر علغح

المسؤ ل األ ل عن او مرار نزمي الكلرعاأ  ب ق اف غزة،  لما ت  ل نس ي من ا  ( ترث نن االا لل %44اللس ي األك ر علن وكان الضفي الغرعلي )
ا  اركي اماس. نما علن وكان األ ل   ب نن المسؤ ل  %03ع اس،  ت  ل نس ي من نن المسؤ ل األ ل ا  السل ي الفلس لللي  الرللا  04%

يض  نلا على اماس(  لما ت  ل نس ي  %31يض  نلا على السل ي،   %30ق اف غزة،   ن المسؤ للي ت ف  عال سا ي علن اماس  السل ي )
 ا  االا لل.األ ل   ب نن المسؤ ل  %71من 

ألعلى الث اب ام اً ل ب شااداا نك ر من غلراا خلل الشلرين المافللن. تشلر الل الج  لى نن نس ي مشاادة قلاة وأللا الجمل ر عن الم  ي ا
ال رعلي  (، ث  %07)  لس لن الل مث   ،(%03األقصى )(، ث   ضاللي %04)  لس لنث   ضاللي  ،(%02)الجزيرة ، ت   لا  ضاللي %09ت لغ 

 .ملل (لك   %4) الملارين   ال دس (2%)

  ب من كا ي  لس لللب الضفي  ال  اف ت   د نن اللاس  %34نس ي من  .%22نس ي االع  ار ع ل ر  سار  ب مؤوساا السل ي الفلس لللي ت لغ 
 نن السل ي الفلس لللي ع أ على الش   %42 ب الضفي الغرعلي يس  ل  ن الل م ان  ار السل ي  ب الضفي الغرعلي عد ن خ ف. ت  ل نس ي من 

 ننلا  نجاز له. %44الفلس للب  ت  ل نس ي من 

 . دا لالي ارف ن مل   %44يؤيد ن   %49 :للا على كلماا تخدش ال لاأ ال امع جي اا  ا ان سام عشأن مل  تدا ل ر ايي لكات   لس للب
( م ارني عمؤيدي %97يدي ال  ث ال ال ي )(، علن مؤ %43( م ارني عالضفي الغرعلي )%49تزرار نس ي م ارفي مل  تدا ل الر ايي  ب ق اف غزة  )

على ال  الب(، علن  %47  %40م ارني عسكان ال رث  المدن ) %90على ال  الب(، علن وكان المخلماا ) %42  %40  ح  اماس )
ولي  21ون ( م ارني عالمين يزيد عمرا  عن %22ولي ) 77-04(، علن المين ت را ح نعمارا  من %47( م ارني عالرلال )%49اللساأ )

(، علن %47( م ارني عغلر الللئلن )%42(، علن الللئلن )%47م ارني عمؤيدي عمللي السلم ) %46(، علن م ارفب عمللي السلم )36%)
على  %40  %34( م ارني عالمزارعلن  رعاا ال ل ا )%20(،  علن ال لب )%02( م ارني عاألمللن )%44املي شلارة ال كال ري س )

  ال  الب(. 

ي ا   ن  %74ثل ا الجمل ر ال ي ا   ن على قرار السل ي الفلس لللي ع جديد رخصي االتصاالا الفلس لللي عد ن   ح الس ق نمام الملا سي، لكن 
م ارني  (%23قرار تجديد رخصي شركي االتصاالا عد ن   ح الس ق نمام الملا سي غلر ولل   ب الضفي الغرعلي )تزرار نس ي االع  ار عأن  على ذلك.

(، علن وكان ال رث  المدن %29على ال  الب( م ارني عمؤيدي   ح ) %94  %21(، علن مؤيدي اماس  ال  ث ال ال ي )%22ع  اف غزة )
( %20(، علن م  و ب ال دين )%93( م ارني عاللساأ )%20(، علن الرلال )%26على ال  الب( م ارني عسكان المخلماا ) 94%  21%)
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( م ارني %96(  علن غلر الللئلن )%90( م ارني عمؤيدي عمللي السلم )%24(، علن م ارفب عمللي السلم )%93ن )م ارني عالم ديلل
 (.%93عالللئلن )

ننه ل   %90 لما ت  ل نس ي من   ب المس شفلاا الفلس لللي ي  ل ن ننه قد اص  لل  شخصلًا ن  ألاد من ن رار نورتل  خ أ ط ب 34%
ي  ل ن  %77نن األخ اأ ال  لي ت لد و اأ  ب المس شفلاا الخاصي ن  ال ك ملي   ن  %39م .   لما ت  ل نس ي من ي ص  م لا االي كل

عس   نو اراا الملخفضي ننلا تما  للمس شفلاا ال ك ملي  %73 ت  ل نس ي من  ،ننل  يما  ن للمس شفلاا الخاصي ألن األخ اأ  للا نق 
 رغ  خ ر األخ اأ ال  لي  للا.

 

 ( المصالحة وحكومة الوفاق:9
 24% متشائمون بنجاح المصالحة  %44متفائلون و 
 24%  فقط راضون عن أداء حكومة الوفاق 
 33% فقط يلومون حماس على سوء أداء حكومة المصالحة 

 
. نس ي من %61شاؤم  ال  %35ق   ثلثي نشلر علغح نس ي ال فاؤل . %67 نس ي ال شاؤم ت لغ  %27نس ي ال فاؤل علجاح المصال ي ت لغ 

 ب  %29 ب ق اف غزة   %74ت  ل ننلا غلر رافلي عن نراأ اك مي ال  اق. ت لغ نس ي عدم الرفا  %93ت  ل  نلا رافلي  نس ي من  26%
 %33 ب الضفي الغرعلي م اع   %6) %04الضفي الغرعلي. نس ي االع  ار عأن اماس اب المسؤ لي عن و أ نراأ اك مي المصال ي ال ت جا ز 

لك األراأ ا  نن المسؤ ل عن ذ %14نن المسؤ ل عن ذلك ا  السل ي  الرللا ع اس،  ت  ل نس ي من  %34 ب ق اف غزة(؛  ت  ل نس ي من 
 رللا اك مي ال  اق.

 عملية السالم:   (4
 الرد على االستيطان هو وقف التنسيق األمني والذهاب لمحكمة الجنايات الدولية 
 44% لقيادة الفلسطينية على الحملة االستيطانية الجديدةغير راضين على رد ا 
 64% يعارضونه %93يؤيدون حل الدولتين و 
 43%  يقولون أن حل الدولتين لم يعد عملياً بسبب االستيطان 
 44% يقولون أن مؤتمر باريس للسالم لم يساهم في تعزيز فرص السالم 
 5% .فقط يعتقدون أن إدارة ترامب ستحيي عملية السالم 
 
اللس ي األك ر  :الجديدة ال ب ت  اإلعلن عللا ع   ت لب  رارة ترام  ال ك اإلوراللللي على ال ملي االو ل انلي  األنس  ررأللا الجمل ر عن الو
وملي ر م عشك ث ( ت   د ان الرر األنس  ا  ال  د%77، لكن نس ي م  ارعي )م   ورالل ( ت   د ان الرر األنس  ا   قت ال لسل  األملب 72%)

نه ال لديد الد لب ع ورالل ،  نخلرا نم  المسلح ،  ت  ل نس ي م  اع ي ان الرر األنس  ا  ال  %06،  ت  ل نس ي من لم كمي الجلاياا الد للي
 %04 نس ي  ي،( من الجمل ر غلر رافل%22ل ظمى ). الغال لي اي السلمليان الرر األنس  ا  الم اللاا الش  ل  ب  %04ت  ل نس ي من 

ت  ل نغل لي   .يو ل انلي لديدة  ب الضفي الغرعلعن رر ال لارة الفلس لللي على اإلعلن اإلورالللب عن خ ب ل لاأ و ي االف  ادة ا ي،  ب رافل
نه   ب ن %70نن الرللا ع اس للا لاراً  ب تلديد  ع قت ال لسل  األملب م   ورالل   لما ل  او مر االو ل ان،  ت  ل نس ي  %27ك لرة من 

(،  ب %06( م ارني عالضفي الغرعلي )%74تزرار نس ي االع  ار عأن الرللا لار  ب تلديد  ع قت ال لسل  األملب  ب ق اف غزة ) لار  ب تلديد .
( م ارني عم ارفب عمللي %76(، علن مؤيدي عمللي السلم )%02على ال  الب( م ارني عال رث  ال لداا ) %77  %73المخلماا  المدن )

( م ارني عمؤيدي اماس  ال  ث %42(،  علن مؤيدي اركي   ح )%02( م ارني ع ملي شلارة ال كال ري س )%31(، علن األمللن )%4م )السل
 على ال  الب(.  %70  %9ال ال ي )

ي   د ن نن  %34 ننلا تؤيد . %44ي ارف نه. ق   ثلثي نشلر قالح نس ي من  %20  يؤيد نه %42ا  الد ل لن:  تجا الجمل ر مل س  
 ؛ال ري  األك ر نجاعي ي   د ا نن ال م  المسلح ا  %32 ؛المفا فاا اب ال ري  األك ر نجاعي ل لام ر لي  لس لللي  لى لان  ر لي  ورالل 
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  األك ر نن ال م  المسلح ا %32نن الم ا مي الش  لي السلملي اب األك ر نجاعي. ق   ثلثي نشلر قالح نس ي من  %74 لما ت   د نس ي من 
 نجاعي.

 %37ت  ل نس ي من  ننه اليزال عمللاً. %32نن ا  الد ل لن ل  يُ د عمللاً عس   ال  و  االو ل انب  لما ت  ل نس ي من  %91 من ت  ل نس ي
ال أيلد ل   الد لي ال اادة ننلا ت ارض اما ال  . علغ  %92ننلا تؤيد ا  الد لي ال اادة ال ب ي م    للا اللل ر  ال رب عالمسا اة  لما ت  ل نس ي 

نن  رص قلام ر لي  لس لللي مس  لي  لى لان  ر لي  ورالل  خلل الخما ول اا ال ارمي فئللي  %21ت  ل نس ي من  ق   ثلثي نشلر. 39%
ل ملي لاذث على نيدي ننلا قل ي نن ت  رض  ب الاتلا ال %20ت  ل نس ي من  نن الفرص م  و ي ن  عاللي. %76ن  مل دمي  لما ت  ل نس ي من 

نن ناداف  ت ل اا  %27ت  ل نس ي من  ننلا غلر قل ي من ذلك. %76 ورالللللن ن  نن ت  رض نرفل  للمصاررة  عل تل  لللدم. ت  ل نس ي من 
نن اد لا ا   %37من  ورالل  ع لدة المدث اب  قامي ر لي  ورالل  من نلر األررن  لى ال  ر الم  وب  طرر السكان ال رب مللا،  ت  ل نس ي 

نن اد لا ا  االنس اب من كام  ن  لزأ من األرافب  %04ف  األرافب الفلس لللي  ارمان وكانلا من ا  قل .  ب الم اع ، ت  ل نس ي من 
ي  نن مخ  اا  ورالل  لل رم الشريت ت م    ب تدملر المسجدين األقصى  ق %21ت  ل نس ي من  ع د فمان نمللا. 0692الم  لي عام 

نن  ورالل  تخ ب الق سام ال رم م  المسلملن ع لث يك ن لللل ر كللا للصلة  %02الصخرة  علاأ كللا يل ري مكانلما  ت  ل نس ي من 
 ا . ا  ب نن  ورالل  تريد  ع اأ ال ف  الراان كم %01 لى لان  المسجد األقصى. ت  ل نس ي من 

يؤيد ن اللج أ لم ا مي ش  لي غلر عللفي  غلر  %92ام للمزيد من الملظماا الد للي، يؤيد ن االنضم %22 ب ظ  ت قت مفا فاا السلم، 
ال  رة الن فافي  %23يؤيد ن ا  السل ي الفلس لللي. ق   ثلثي نشلر نيدا نس ي من  %46يؤيد ن ال  رة الن فافي مسل ي،  %20مسل ي، 

ت زيز  رص ال  ص  لسلم  ( ي   د ن نن ل  يساا   ب%92ا الجمل ر )مسل ي. ع د مر ر عض ي نشلر على ع د مؤتمر عاريا للسلم ثل 
على ف أ ت لب  رارة ر نالد ترام  لل ك   ب ال الياا الم  دة ت  ل نس ي  انه قد واا   ب ذلك. %70 ورالللب  لما ت   د نس ي من - لس للب

نن األ فاف  %33عس   تصاعد  تلرة االو ل ان،  ت  ل نس ي من  نن اإلرارة الجديدة و ؤري  لى تصاعد الم اللاا الش  لي  ال لت %34من 
  ب ننه ولد   ن    %6نن ترام  ولد   ن   تصاعد الم اللاا الدعل ماولي،  ت  ل نس ي من  %00و   ى على االلا،  ت  ل نس ي من 

ي  ل ن نن على ال رف الفلس للب ر ض ذلك  لما  %24ل  رعح  رارة ترام  لل  رة للمفا فاا عد ن شر ط مس  ي   ن  ال  رة ل مللي السلم.
 ننه يل غب ال   ل عملك. %30ت  ل نس ي من 

 وداعش:  ( العالم العربي4
 44% يعتقدون بوجود تحالف عربي سني مع إسرائيل ضد إيران  %95يقولون أن العالم العربي مشغول بهمومه و 
 52% يدون الحرب ضدهايؤ  %33يعتقدون أن داعش ال تمثل اإلسالم الصحيح و 

 
ت  ل عأن  لس لن  %23ت  ل عأن ال ال  ال رعب الل م مشغ ل علم مه  صراعاته،   لس لن للسح قضل ه األ لى، لكن نس ي من  %76نس ي من 

س ي ما ت  ل ننن الاك الل م ت الت عرعب ولب م   ورالل  فد  يران رغ  او مرار االا لل  ل %59ت  ل نس ي من  ال تزال قضلي ال رب األ لى.
 نن ال ال  ال رعب لن ي  الت م   ورالل  ا ى تللب اا لللا  تسمح ع لام ر لي  لس لللي.  %29من 

 %4اب مجم عي م  ر ي ال تم   اإلولم الص لح  لما ت   د نس ي من ( راعش)ت   د نن الد لي اإلولملي  ب ال راق  الشام  %92نس ي من 
نن راعش تم   (  ب الضفي %4م اع  ) %5 ب ق اف غزة ت  ل نس ي من . ننلا ال ت رف %4  ل نس ي من ننلا تم   اإلولم الص لح،  ت

 ي ارف ن ال رب ال ب تخ فلا ر ل عرعلي  غرعلي فد راعش. %16يؤيد ن  %80. اإلولم الص لح

 ( الغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل األساسية التي تواجهه: 3
 66% يقولون أنها الحصول على حق  %66و 3544اية العليا األولى ينبغي أن تكون دولة بحدود يقولون أن الغ

 العودة
  24تفشي البطالة والفقر هي المشكلة األساسية األولى التي تواجه الفلسطينيين في نظر%. 

 
  قامي ر لي  لس لللي  7691رالللب ل د ر عام ت   د نن الغايي ال للا األ لى للش   الفلس للب يل غب نن تك ن ت  ل  انس اب  و %43نس ي من 

ي  ل ن نن الغايي األ لى يج  نن تك ن ال ص ل على ا  ال  رة لللئلن  %34 ب الم اع    ن .  ب الضفي  ال  اف  عاصم لا ال دس الشرقلي
لى يل غب نن تك ن علاأ  رر صالح  مج م  نن الغايي األ   %12كملك ت  ل نس ي من .7691 ع رتل  ل راا   علداتل  ال ب خرل ا مللا  ب عام 
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نن اللدف األ ل يج  نن يك ن علاأ نظام اك  ريم راطب ي  رم ارياا  ا  ق  %10م دين يل زم ع  الل  اإلولم كاملي،  ت  ل نس ي من 
 .اإلنسان الفلس للب

نن المشكلي  م  اع يمن الجمل ر  ت  ل نس ي  %27نظر   بتفشب ال  الي  الف ر  المشكلي األواولي ال ب ت اله المج م  الفلس للب الل م اب 
تفشب الفسار  ب المؤوساا ال امي،  ت  ل نس ي من  نن المشكلي األ لى اب %74 ت  ل نس ي من  او مرار االا لل  االو ل ان، اب األ لى
 غلاب ال ادة ال طللي. ننلا %4 ت  ل نس ي من  او مرار اصار ق اف غزة   غلق م اعر  نن المشكلي األ لى اب 02%



 (36) نتائج استطالع الرأي العام رقم
 6027( مارس) آذار 8-12

 

 
 قطاع غزة الضفة الغربية المجموع  

Q00 من بين المحطات الفضائية اإلخبارية التالية، أيها كانت المحطة التي شاهدتها أكثر من المحطات األخرى خالل الشهرين الماضيين؟ 
 %7..4 %7.7 %4.7 ةالعربي (3

 %4.4. %44.1 %1..4 الجزيرة  (2

 %..1 %47.1 %44.1 فلسطين اليوم (6

 %4.1 %4.1 %4.4 المنار (6

 %47.1 %4..4 %..41 فضائية فلسطين( 9

 %1.1. %1.4 %41.1 فضائية االقصى( 4

 %..4 %4.1. %41.7 معا مكس( 4

 %1.. %..7 %1.4 الميادين( 3

 %1.1 %1.7 %7.7 القدس( 5

 %7.1 %47.1 %..41 ال اشاهد التلفاز (33

 %4.1 %4.. %... خرى( أ33

 %1.1 %1.1 %..1 ال يوجد صحن القط (32

 %1.1 %1.1 %..1 ال راي /ال اعرف (36

Q01 بشكل عام، كيف تصف وضع فلسطين اليوم؟   
 %1.1 %7.. %1.. جيد جدا (3

 %44.1 %..1. %44.1 جيد (2

 %41.7 %4.1. %7.4. وسط (6

 %4..1 %1..1 %4..1 سيء (6

 %14.1 %..47 %4.4. سيء جدا( 9

 %1.1 %..1 %1.4 ال راي /ال اعرف (4

Q02 بشكل عام، كيف تصف وضع الفلسطينيين في قطاع غزة اليوم؟ 
 %4.1 %1. %..4 جيد جدا (3

 %41.1 %1.1 %1.7 جيد (2

 %47.1 %..41 %41.4 وسط (6

 %..1. %4..7 %..14 سيء (6

 %1..7 %1.1. %1..1 سيء جدا( 9

 %1.1 %7.1 %4.. ال راي /ال اعرف (4

Q3 بشكل عام، كيف تصف وضع الفلسطينيين في الضفة الغربية اليوم؟  
 %..7 %4.. %1.7 جيد جدا (3
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 %..41 %7.1. %1... جيد (2

 %..7. %1.1. %4.4. وسط (6

 %1.1. %..14 %11.1 سيء (6

 %4.4. %7..4 %1..4 سيء جدا( 9

 %..4 %1.7 %1.1 ال راي /ال اعرف (4

Q4 ............بشكل عام، هل تصف نفسك على أنك       

 %1... %..71 %71.1 متدين (3

 %11.1 %7.4. %71.7 متوسط التدين (2

 %1.1 %7.7 %4.. غير متدين (6

 %1.1 %1.7 %1.1 ال راي /ال اعرف (6

Q05  أنك ...........بشكل عام، هل تصف نفسك على       

 %...7 %1.4. %4.1. مؤيد لعملية السالم (3

 %17.7 %1.1. %4.1. معارض لعملية السالم (2

 %4... %41.4 %..1. بين التأييد والمعارضة (6

 %1.7 %4.1 %..4 ال راي /ال اعرف (6

Q06 هل تعتقد بوجود فساد في مؤسسات وأجهزة السلطة الفلسطينية؟  
 %41.1 %41.4 %44.7 نعم (3

 %.... %44.4 %4..4 ال (2

 %..7 %1.1 %1.1 ال راي /ال اعرف (6

  Q07برأيك، هل يستطيع الناس اليوم في الضفة الغربية انتقاد السلطة بدون خوف؟  
 %1..1 %11.1 %14.1 نعم (3

 %4.4. %4.7. %4.1. ال (2

 %..4 %1.1 %7.1 ال راي /ال اعرف (6

Q08أليام بأن األمن و السالمة الشخصية لك وألفراد أسرتك متوفرين أم غير متوفرين؟هل تشعر هذه ا  
 %1.1 %... %7.4 متوفران بشكل كامل( 3

 %14.7 %..74 %74.7 متوفران (2

 %77.1 %1..7 %77.1 غير متوفران (6

 %..41 %1.. %1.1 غير متوفران بالمرة (6

 %4.1 %1.1 %1.7 ال راي /ال اعرف (9

Q09 هل تدفعك األوضاع السياسية واألمنية واالقتصادية الراهنة للرغبة في الهجرة إلى خارج الوطن؟  
 %..41 %..1 %4..4 بالتأكيد ارغب بالهجرة( 3

 %..4. %47.1 %41.1 ارغب بالهجرة (2
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 %1..1 %..74 %14.4 ال ارغب بالهجرة (6

 %4.1. %7..1 %..11 بالتأكيد ال ارغب بالهجرة (6

 %1.4 %1.1 %1.7 ال راي /ال اعرف (9

 Q10هل أنت راض أم غير راض عن أداء أبو مازن منذ انتخابه رئيسا؟  
 %..1 %1.. %..7 راض جدا (3

 %1... %14.1 %14.1 راض  (2

 %11.1 %..71 %74.1 غير راض ( 6

 %14.7 %7..4 %41.1 غير راض بالمرة( 6

 %..1 %1.4 %... ال راي /ال اعرف ( 9

Q11لو جرت انتخابات رئاسية جديدة للسلطة الفلسطينية، وترشح محمود عباس عن حركة فتح، وإسماعيل هنيه عن حركة حماس، لمن ستصوت؟  
 %71.1 %74.7 %71.1 محمود عباس  (3

 %71.1 %1..7 %74.4 اسماعيل هنية  (2

 %7.7 %4.1 %1.4 ال راي /ال اعرف  (6

Q12 روان البرغوثي واسماعيل هنية ومحمود عباس لمن ستصوت؟وماذا لو كان التنافس بين م  
 %11.1 %71.1 %11.1 مروان البرغوثي  (3

 %11.4 %1.7. %1..1 اسماعيل هنية (2

 %1... %.... %4... محمود عباس  (6

 %..4 %... %4.. ال راي /ال اعرف  (9

Q13نية عن حماس، لمن ستصوت؟ولو كان التنافس بين مروان البرغوثي عن حركة فتح، اسماعيل ه  
 %1.1. %1..1 %1.1. مروان البرغوثي  (3

 %1..7 %14.1 %1..1 اسماعيل هنية  (2

 %1.1 %1.1 %... ال راي /ال اعرف ( 6

Q15 29في  تلو جرت انتخابات جديدة اليوم بموافقة جميع القوى السياسية وترشحت نفس القوائم التي شاركت في االنتخابات التشريعية التي جر  
 ، لمن ستصوت؟2334كانون ثاني )يناير( 

( قائمة البديل )ائتالف الجبهة الديمقراطية وحزب الشعب وفدا  3
 ومستقلين(

...% 4.1% ...% 

 %1.. %4.. %... ( قائمة فلسطين المستقلة " مصطفى البرغوثي والمستقلون2

 %1.1 %1.. %4.. ( قائمة الشهيد أبو علي مصطفى6

 %1.1 %1.1 %1.1 لشهيد أبو العباس( قائمة ا6

 %4.1 %1.1 %1.7 ( قائمة الحرية والعدالة االجتماعية9

 %11.1 %4.1. %11.7 ( قائمة التغيير واالصالح4

 %1.1 %4.1 %1.4 ( االئتالف الوطني للعدالة والديمقراطية )وعد(4

 %4.1 %1.4 %..4 ( قائمة الطريق الثالث برئاسة سالم فياض3

 %4.1 %..1 %1.4 الحرية واالستقالل ( قائمة5
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 %..1 %..1 %1.1 ( قائمة العدالة الفلسطينية33

 %11.1 %11.1 %11.7 ( حركة فتح33

 %7..4 %1.1. %7... ( ال أحد مما سبق )لم أقرر بعد(32

Q16 جرت فعالً في موعدها؟ ستجري بعد شهرين انتخابات محلية للبلديات والمجالس المحلية، هل ستشارك في هذه االنتخابات لو 
 %43.7 %46.3 %45.2 ( نعم3

 %30.2 %41.2 %36.7 ( ال2

 %23.5 %11.0 %16.1 ( غير متأكد6

 %2.7 %1.5 %2.0 ( ال ينطبق6

 %43.7 %46.3 %45.2 ( ال رأي/ ال أعرف9

Q17   اً بها؟هل ترى في إجراء هذه االنتخابات في شهر آيار )مايو( القادم خدمة للمصالحة أم إضرار 
 %71.7 %..14 %17.4 ( خدمة للمصالحة3

 %1.1. %41.7 %.... ( إضرارا بالمصالحة2

 %4.1. %..11 %17.7 ( ال تخدم وال تضر بالمصالحة6

 %... %41.1 %1.1 ( ال رأي/ ال أعرف6

Q18 ر محقة في مقاطعة هذه االنتخابات أعلنت حماس عن نيتها عدم المشاركة في هذه االنتخابات المحلية. بنظرك هل حماس محقة أم غي
 المحلية؟

 %..14 %4.4. %14.7 ( محقة3

 %..71 %..71 %71.4 ( غير محقة2

 %41.1 %..7. %1.1. ( ال رأي/ ال أعرف6

Q19 لسطيني العمل على فمن بين الغايات واألهداف الوطنية العليا التالية، ما هي بنظرك الغاية األولى وماهي الغاية الثانية التي ينبغي للشعب ال
 تحقيقها؟

Q19-1________)الغاية األولى )ضع رقم الغاية من الخيارات السابقة  
وإقامة دولة فلسطينية مستقلة في  44(انسحاب إسرائيلي لحدود عام 3

 الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية
71.1% 7..7% 71.1% 

ي وبلداتهم الت ( الحصول على حق العودة لالجئين وعودتهم لقراهم2
 3563خرجوا منها في عام 

17.1% 17.1% 1...% 

 %47.1 %4.1 %41.7 ( إقامة نظام حكم ديمقراطي يحترم حريات وحقوق اإلنسان الفلسطيني6

 %41.1 %44.1 %1..4 ( بناء فرد صالح ومجتمع متدين يلتزم بتعاليم اإلسالم كاملة6

 Q19-2خيارات السابقة(الغاية الثانية )ضع رقم الغاية من ال __________ 
وإقامة دولة فلسطينية مستقلة في  44(انسحاب إسرائيلي لحدود عام 3

 الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية
41.4% 41.1% 44.4% 

( الحصول على حق العودة لالجئين وعودتهم لقراهم وبلداتهم التي 2
 3563خرجوا منها في عام 

14.1% 11.1% 11.1% 

 %1.1. %44.1 %1.1. ة نظام حكم ديمقراطي يحترم حريات وحقوق اإلنسان الفلسطيني( إقام6

 %.... %.... %.... ( بناء فرد صالح ومجتمع متدين يلتزم بتعاليم اإلسالم كاملة6

Q20صار  قطاع غزة ، واستمرار ح يواجه المجتمع الفلسطيني اليوم العديد من المشاكل مثل استمرار االحتالل واالستيطان، وتفشي البطالة والفقر
لطة سوإغالق معابره، وتفشي الفساد في بعض المؤسسات العامة، وغيرها. قل لنا برأيك ما هي المشكلة االساسية التي يجب ان تحظى باالولوية لل

 الفلسطينية؟
 %1... %1.1. %..1. استمرار االحتالل واالستيطان (3

 %..7. %..1. %1.1. تفشي البطالة والفقر  (2

 %41.1 %1.1 %7.1 غياب الوحدة الوطنية  (6

 %4.1. %41.1 %..44 استمرار حصار قطاع غزة واغالق معابره (6

 %...4 %14.1 %7.1. تفشي الفساد في بعض المؤسساتالعامة  (9
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 %... %1.1 %1.1 اخرى  (4

 %1.4 %..1 %1.7 ال راي /ال اعرف( 4

Q21  ات على تشكيل حكومة الوفاق، هل أنت راض أم غير راض عن أدائها؟اآلن وبعد مرور حوالي ثالث سنو 
 %1.4 %4.4 %4.1 راض جدا (3

 %1.7. %1.4. %1.1. راض  (2

 %..71 %..77 %1..7 غير راض  (6

 %11.1 %44.4 %1.1. غير راض بالمرة  (6

 %4.. %41.1 %44.1 ال راي /ال اعرف (9

Q22 قوم بعملها كما يجب فيما يقول البعض اآلخر انها تقوم بعملها كما يجب. إذا كنت تعتقد أن حكومه الوفاق يقول البعض ان حكومة الوفاق ال ت
 ال تقوم بعملها كما يجب، من بنظرك المسؤول عن تعطيل عملها؟

 %1..1 %1..1 %11.4 السلطه والرئيس عباس (3

 %..11 %..1 %44.1 ( حركه حماس2

 %..41 %41.1 %..41 رئيس حكومه الوفاق (6

 %4.1 %..41 %1..4 حكومة الوفاق تقوم بعملها (6

 %4.. %1.1. %1.1. ( ال رأي/ ال أعرف9

Q23ما هي توقعاتك بالنسبة لمستقبل المصالحة، هل ستستمر وتنجح بدون رجعة لالنقسام أم أن المصالحة ستفشل وسيعود االنقسام؟ 
 %1.4 %4.4 %1.7 بالتأكيد ستنجح المصالحة (3

 %4... %1... %1.1. ( ستنجح المصالحة2

 %1... %71.4 %71.1 لن تنجح المصالحة (6

 %41.4 %41.4 %44.7 بالتأكيد  لن تنجح المصالحة( 6

 %1.. %4.4 %... ( ال رأي/ ال أعرف9

 Q24طيني. ما رأيك از للشعب الفلسيقول بعض الناس ان السلطة الفلسطينية قد اصبحت عبء على الشعب الفلسطيني فيما يقول اخرون انها انج
 انت ؟

 %..71 %1.1. %74.1 ( السلطة  انجاز للشعب الفلسطيني3

 %1... %71.1 %74.1 ( السلطة  عبء على الشعب الفلسطيني2

 %..7 %1.. %7.. ( ال رأي/ ال أعرف6

Q25 لو عاد األمر لك، هل تريد من الرئيس عباس االستقالة أم البقاء في منصبه؟ 
 %11.4 %44.4 %..1. لـتأكيد االستقالة( با3

 %11.1 %..71 %71.1 ( االستقالة2

 %..41 %1.1. %1... ( البقاء في منصبه6

 %1.1 %..1 %1.. ( بالتأكيد البقاء في منصبه6

 %4.4 %1.4 %7.7 ( ال رأي/ ال أعرف9

Q26 األمر لك، من تفضل من التالية اسماؤهم أن يكون الرئيس بعده؟ يقول الرئيس عباس انه ال ينوي الترشح النتخابات رئاسية جديدة، لو عاد 
 %1.1. %11.1 %1..1 مروان البرغوثي (3

 %1.7. %41.1 %..41 ( اسماعيل هنية2

 %..1 %..4 %1.. ( صائب عريقات6
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 %1.. %1.. %1.. ( رامي الحمد الله6

 %4.. %7.1 %7.1 ( مصطفى البرغوثي9

 %41.1 %... %7.. ( خالد مشعل4

 %7.4 %1.. %..1 ( سالم فياض4

 %..44 %..4 %4.1 ( محمد دحالن3

 %4.4 %1.1 %4.. (  اخرى حدد ______ 5

 %4.4 %1... %41.1 ( ال راي/ ال اعرف33

Q27  عالً وأنه سيوقف فقال الرئيس عباس مؤخراً "بأن التنسيق األمني مع إسرائيل سيتوقف اذا استمر االستيطان". هل تعتقد ان الرئيس عباس جاد
 التنسيق األمني فيما لواستمرت إسرائيل في االستيطان؟

 %1.1. %41.4 %1.1. نعم (3

 %..11 %41.1 %44.1 ال (2

 %4.1 %4.4 %4.1 ال راي (6

  Q28 هل تؤيد أم تعارض الحل القائم على أساس قيام دولة فلسطين الى جانب دولة إسرائيل و هو ما يعرف بحل الدولتين؟  
 %4.1 %..1 %1.1 بالتأكيد اؤيد (3

 %17.1 %71.4 %71.1 اؤيد (2

 %11.1 %11.7 %7..1 اعارض (6

 %4.1. %...4 %4..4 ( بالتأكيد اعارض6

 %1.. %4.1 %4.4 ( ال رأي/ ال أعرف9

Q29 ئيلة؟ة؟ هل هي عالية أم متوسطة أم ضما هي بنظرك فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب دولة إسرائيل خالل السنوات الخمسة القادم  
 %11.1 %1.1. %14.4 ( ضئيلة جداً 3

 %..11 %11.1 %11.7 ( ضئيلة2

 %..4. %1.7. %7.7. ( متوسطة6

 %7.7 %1.1 %7.4 ( عالية6

 %..1 %1.7 %1.7 ( عالية جداً 9

 %4.1 %4.1 %4.4 ( ال رأي/ ال أعرف4

Q30ض طينية مستقلة الى جانب دولة إسرائيل، لم يعد حال عمليا بسبب التوسع االستيطاني فيما يعتقد البعيعتقد البعض أن حل الدولتين، دولة فلس
  ان هذا الحل ال يزال ممكناً اليوم ألنه يمكن تفكيك أو إخالء المستوطنات عند التوصل التفاق. ما هو رأيك انت؟

 %11.4 %7.1. %..11 ( بالتأكيد حل الدولتين لم يعد حال عمليا3

 %7... %4..1 %1.1. ( حل الدولتين لم يعد حال عمليا2

 %1.1. %11.7 %1.1. ( حل الدولتين ال يزال ممكنا اليوم6

 %..1 %1.. %4.4 ( بالتأكيد حل الدولتين ال يزال ممكنا اليوم6

 %... %7.1 %1.7 ( ال أعرف/ال رأي9

Q31 ية إلى جانب دولة إسرائيل؟ هل هي:بنظرك، ما هي الطريق األكثر نجاعة لقيام دولة فلسطين  
 %4..1 %1..1 %11.4 ( المفاوضات3

 %1..7 %..14 %1..1 ( العمل المسلح2

 %44.1 %1.1. %7.7. ( المقاومة الشعبية السلمية6

 %7.4 %4.4 %1.7 ( ال رأي/ ال أعرف6
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Q32 لسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، هل تعتقد الغالبية أنها:ما هو بنظرك رأي معظم الفلسطينيين في الطريق األكثر نجاعة لقيام دولة ف  
 %..11 %1.1. %14.1 ( المفاوضات3

 %..11 %17.4 %11.7 ( العمل المسلح2

 %41.7 %.... %1.1. ( المقاومة الشعبية السلمية6

 %7.1 %44.4 %1.1 ( ال رأي/ ال أعرف6

Q33 أنت أو أحد أفراد أسرتك لألذى على أيدي إسرائيليين أو أن تتعرض أرضك للمصادرة أو  إلى أي درجة أنت قلق أن تتعرض في حياتك اليومية
  بيتك للهدم؟

 %4.1. %..1. %1.1. ( شديد القلق3

 %74.1 %11.1 %...7 ( قلق2

 %41.1 %1.4. %1.4. ( غير قلق6

 %1.1 %7.1 %... ( غير قلق بالمرة6

 %1.1 %1.4 %1.4 ( ال رأي/ ال أعرف9

 Q34ا هي برأيك أهداف وتطلعات إسرائيل على المدى البعيد؟م       

بعد ضمان  44( االنسحاب من كامل األراضي العربية المحتلة في عام 3
 أمنها

4.1% 1.4% 47.4% 

بعد ضمان  44( االنسحاب من جزء من األراضي العربية المحتلة عام 2
 أمنها

4.4% ...% 1.1% 

الضفة وحرمان سكانها من حقوقهم ( ضم األراضي الفلسطينية في 6
 السياسية

1..4% .1.1% 14..% 

( إقامة دولة إسرائيل من نهر األردن إلى البحر المتوسط وطرد السكان 6
 العرب منها.

.4.1% 11.1% 14.4% 

 %4.1 %..4 %4.1 ( ال رأي/ ال أعرف9

Q35علق بالحرم الشريف في مدينة القدس؟برأيك، ما هي تطلعات أو مخططات حكومة إسرائيل بعيدة المدى فيما يت  
 %41.1 %1.. %1.4 ( ابقاء الوضع الراهن كما هو3

( ابقاء الوضع الراهن كما هو تقريبا ولكن مع السماح لليهود بالزيارة في 2
 اي وقت

1.4% 1.4% 4..1% 

 %4.1. %4.1 %7..4 ( تغيير الوضع الراهن والسماح لليهود بالصاله في منطقة الحرم6

اقتسام الحرم مع المسلمين بحيث يكون لليهود كنيس للصالة إلى  (6
 جانب المسجد األقصى

41.4% 41.4% 44..% 

 %..1. %11.1 %1.1. ( تدمير المسجدين األقصى وقبة الصخرة وبناء كنيس يهودي مكانهما9

 %4.4 %1.. %4.1 ( ال رأي/ ال اعرف4

q36_1  رد الفلسطيني المناسب على الحملة االستيطانية الجديدة . تجد فيما يلي قائمة ببعض الردود يوجد نقاش فلسطيني اليوم حول طبيعة ال
ج النتائج مبنية على دمبحيث يكون األول هو األكثر فاعلية والخامس هو األقل فاعلية من وجهة نظرك: 9الى  3المقترحة. قم بترتيب هذه الردود من 

 الخيارات من الترتيب األول والثاني
 %19.1 %18.8 %18.9 دعوة المجتمع الدولي للتنديد بإسرائيل (3

 %26.3 %24.8 %25.4 ( القيام بوقف التنسيق األمني مع إسرائيل2

 %21.5 %21.9 %21.7 ( التقدم بشكوى لمحكمة الجنايات الدولية ضد إسرائيل6

 %12.8 %14.4 %13.8 ( تنظيم مواجهات شعبية غير مسلحة مع جيش االحتالل6

 %20.1 %17.9 %18.7 ( السماح بالعمل المسلح ضد جيش االحتالل والمستوطنين9

 ( ال رأي/ ال أعرف55
1.2% 1.8% 0.2% 

Q37   م أقامت الحكومة اإلسرائيلية خالل األشهر الثالثة الماضية باإلعالن عن خطط للبناء االستيطاني بما يزيد عن ستة آالف منزل. هل أنت راض
  يادة الفلسطينية على ذلك ؟غير راض عن رد الق

 %7.1 %1. %1.. ( بالتأكيد راض3

 %1.4. %41.1 %1..4 ( راض2
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 %11.1 %14.1 %1.1. ( غير راضي6

 %..1. %1.1. %1.1. ( بالتأكيد غير راضي6

 %4.. %1.1 %7.4 ( ال رأي/ ال أعرف9

Q38 ،د أم تعارض اللجوء للبدائل التالية:هل تؤي بعد توقف مفاوضات السالم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين 
 Q38-1االنضمام للمزيد من المنظمات الدولية  

 %11.7 %47.4 %4.7. (بالتأكيد اؤيد3

 %..71 %11.1 %1... (اؤيد2

 %1..4 %1.1. %..41 (اعارض6

 %1.. %..1 %1.1 ( بالتأكيد اعارض6

 %1.. %4.4 %4.1 ( ال رأي/ ال أعرف9

Q38-2 لدولتين والمطالبة بقيام دولة واحدة للفلسطينيين واإلسرائيليينالتخلي عن حل ا  
 %41.4 %7.1 %1.1 بالتأكيد اؤيد (3

 %..4. %4... %7.1. اؤيد (2

 %...7 %1.1. %71.1 اعارض (6

 %.... %...4 %41.1 ( بالتأكيد اعارض6

 %1.4 %1.1 %1.1 ( ال رأي/ ال أعرف9

Q38-3   عنيفة وغير مسلحةاللجوء لمقاومة شعبية غير       

 %4.1. %41.1 %..47 بالتأكيد اؤيد (3

 %71.1 %4.1. %1... اؤيد (2

 %4.7. %4.1. %..4. اعارض (6

 %..4 %1.1 %7.1 ( بالتأكيد اعارض6

 %..1 %..4 %4.4 ( ال رأي/ ال أعرف9

Q38-4 العودة لالنتفاضة المسلحة والمواجهات       

 %..1. %41.1 %4..4 (بالتأكيد اؤيد3

 %11.7 %14.1 %1..1 (اؤيد2

 %17.4 %...7 %74.1 (اعارض6

 %4.1 %1.. %1.1 ( بالتأكيد اعارض6

 %4.7 %4.1 %4.4 ( ال رأي/ ال أعرف9

Q38-5  حل السلطة الفلسطينية       

 %4.7. %41.1 %41.7 بالتأكيد اؤيد (3

 %..71 %..4. %7..1 اؤيد (2

 %..4. %7..7 %11.7 اعارض (6

 %1..4 %41.1 %44.4 ( بالتأكيد اعارض6

 %1.1 %1.. %..1 ( ال رأي/ ال أعرف9
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Q39  يةنبعد مرور أكثر من شهرين على تولي دونالد ترامب رئاسة الواليات المتحدة، ما هي توقعاتك لتـأثير رئاسته على مستقبل العالقات الفلسطي-
  اإلسرائيلية؟

 %7..4 %1.1 %1.1 م( ستدفع نحو العودة لعملية السال3

 %1... %11.1 %11.1 ( ستبقى األمور كما كانت تحت إدارة أوباما2

( ستدفع رئاسته نحو تصعيد ومواجهات دبلوماسية وسياسية ضد 6
 إسرائيل

41.1% 1.4% 44..% 

( ستدفع رئاسته نحو تصاعد المواجهات الشعبية وربما المسلحة  6
 بسبب تصاعد وتيرة االستيطان

14.4% 14.1% 14.7% 

 %4.1 %1.. %4.. ( أخرى )حدد9

 %1.4 %1.4 %4.4 ( ال رأي/ ال أعرف4

Q40  لو دعت إدارة ترامب الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي للعودة للمفاوضات في إطار حل الدولتين وبدون شروط مسبقة من أي طرف، هل ينبغي
  على الطرف الفلسطيني القبول بذلك والعودة للمفاوضات؟

 %..14 %11.1 %14.1 ( نعم3

 %7... %11.1 %..4. ( ال2

 %44.7 %7.4 %..4 ( غير متأكد6

 %7.1 %1.1 %..7 ( ال رأي/ ال أعرف6

 Q41إسرائيلي؟-بعد عقد مؤتمر باريس للسالم، هل تعتقد أنه قد ساهم في تعزيز فرص التوصل لسالم فلسطيني  
 %1.4. %44.1 %4.7. نعم (3

 %14.1 %11.4 %11.1 ال (2

 %41.1 %41.1 %1..4 ال رأي/ ال أعرف (6

Q42 هى تيمر هذه السنة خمسون عاماً على بدء االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة. بنظرك هل سيبقى هذا االحتالل لفترة طويلة أم سين
  قريباً؟

 %1.4. %41.1 %1.1. ( سينتهي قريباً 3

 %11.4 %7.1. %..1. سنوات وربما أكثر ( سينتهي، لكن بعد خمس أو عشر2

 %..4. %11.7 %14.1 ( سيبقى لخمسين سنة أخرى6

 %4. %1.1 %..7 ( أخرى )حدد___________(6

 %...4 %41.1 %..44 ( ال رأي/ ال أعرف9

Q43  ة أم سينتهي قريباً؟سيبقى لفترة طويل ما هو بنظرك رأي معظم الفلسطينيين في الضفة والقطاع؟ هل تعتقد األغلبية أن احتالل الضفة والقطاع  
 %4.1. %41.1 %4... ( سينتهي قريباً 3

 %17.1 %1... %1.1. ( سينتهي، لكن بعد خمس أو عشر سنوات وربما أكثر2

 %7.1. %71.1 %17.1 ( سيبقى لخمسين سنة أخرى6

 %1.1 %1.. %1.4 ( أخرى )حدد___________(6

 %41.1 %41.1 %41.4 ( ال رأي/ ال أعرف9

Q44  سأسلك عن الدور الذي تلعبه أطراف مختلفة من أجل إنهاء االحتالل. قل لي إن كانت هذه األطراف تقوم بعمل ما يلزم أم أنها متقاعسة عن
 ؟القيام بالدور المطلوب منها 

 Q44-1القيادة الفلسطينية  
 %11.7 %1.7. %1... ( تقوم بقوة بكل ما تستطيع3

 %11.1 %1..7 %..74   كل ضعيف( تقوم بدورها بش2

 %...1 %1..1 %4..1 متقاعسة (6



20 

 %..1 %1.. %..4 الراي/ال اعرف (6

Q44-2 معظم األحزاب والتنظيمات الفلسطينية       

 %11.7 %4.1. %1.1. ( تقوم بقوة بكل ما تستطيع3

 %77.7 %4.4. %71.1 ( تقوم بدورها بشكل ضعيف2

 %.... %1.4. %1.4. (متقاعسة6

 %1.1 %1.. %4.4 (الراي/ال اعرف6

Q44-3 أغلبية سكان الضفة الغربية وقطاع غزة       

 %71.4 %11.4 %11.4 ( تقوم بقوة بكل ما تستطيع3

 %4..7 %4..7 %..71 ( تقوم بدورها بشكل ضعيف2

 %..44 %41.1 %1..4 (متقاعسة6

 %1.1 %..1 %... (الراي/ال اعرف6

Q44-4  ًأنت شخصيا       

 %11.1 %4... %1.1. ( تقوم بقوة بكل ما تستطيع3

 %4..7 %..11 %71.1 ( تقوم بدورها بشكل ضعيف2

 %41.1 %..14 %1.4. متقاعسة (6

 %1.1 %1.1 %1.7 الراي/ال اعرف (6

69Q  سنة؟ 93وأ مما كانت عليه قبل سنة ماضية ومقارنة بالوضع اليوم، هل ترى أن مكانة فلسطين اليوم في العالم أفضل أم أس 93بالعودة إلى  
 %1.1. %71.4 %..11 ( أفضل3

 %4... %11.1 %77.1 ( أسوأ2

 %1.1. %1..4 %1..4 ( لم تتغير6

 %1.7 %..4 %1.1 ( ال رأي/ ال أعرف6

64Q  33بل أ مما كانت عليه قوبالعودة إلى عشر سنوات ماضية ومقارنة بالوضع اليوم، هل ترى أن مكانة فلسطين اليوم في العالم أفضل أم أسو 
  سنوات؟

 %1.4. %..71 %1..1 ( أفضل3

 %4.1. %14.7 %4..7 ( أسوأ2

 %7.1. %41.1 %1.7. ( لم تتغير6

 %1.1 %4.1 %4.4 ( ال رأي/ ال أعرف6

Q47 ن ؟فلسطينييلو نظرت إلى سياسات وأفعال حكومة نتنياهو تجاه الضفة والقطاع، هل يبدو لك أن هذه الحكومة تحسب حساباً لل  
 %1..1 %1.1. %4... نعم )3

 %..11 %44.1 %1..4 ال )2

 %4.1 %... %4.. ال راي )6

Q48 سأذكر لك  بعض األطراف المختلفة، قل لي برأيك هل تقف أو ال تقف هذه األطراف غالبا مع الشعب الفلسطيني؟ 
Q48-1 معظم الدول العربية  

 %77.1 %1.1. %11.1 ( تقف معه غالبا3
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 %1... %..44 %1..1 ( ال تقف معه غالبا2

 %..1 %4.1 %4.7 (الراي/ال اعرف6

 Q48-2 معظم الدول األوروبية  معظم الدول العربية       

 %4... %17.7 %14.4 ( تقف معه غالبا3

 %...4 %1..1 %11.1 ( ال تقف معه غالبا2

 %4.1 %1.1 %1.. (الراي/ال اعرف6

 Q48-3  معظم الدول اإلسالمية  بيةمعظم الدول العر  

 %14.1 %77.1 %1.1. ( تقف معه غالبا3

 %11.1 %4.4. %71.4 ( ال تقف معه غالبا2

 %4.1 %7.1 %1.7 (الراي/ال اعرف6

Q48-4 معظم شعوب العالم       

 %1.4. %1.4. %.... ( تقف معه غالبا3

 %...7 %11.4 %71.1 ( ال تقف معه غالبا2

 %1.1 %1.4 %1.4 (الراي/ال اعرف6

Q49 ته ييقول البعض ان العالم العربي مشغول بهمومه وصراعاته الداخلية او بصراعه مع إيران او حركات إسالمية متطرفة ولم يعد يعتبر فلسطين قض
  االولى ويقول اخرون ان فلسطين ال تزال قضية العرب االولى . ما رايك انت ؟

 %11.7 %1..1 %41.1 ت قضيته االولى( العالم العربي مشغول وفلسطين ليس3

 %4..1 %44.1 %1.1. ( ال تزال فلسطين هي قضية العرب االولى2

 %1.1 %1.4 %1.1 ( ال راي / ال اعرف6

Q50 فلسطينيون لبالنظر إلى االعتقادات المتزايدة بأن حل الدولتين لم يعد عملياً أو واقعياً، تزداد شعبية فكرة قيام دولة واحدة لشعبين يكون فيها ا
  واإلسرائيليون مواطنون في دولة واحدة ويتمتعون فيها بحقوق متساوية. هل تؤيد أم تعارض حل الدولة الواحدة هذا؟

 %1.1 %4.. %7.4 اؤيدبالتأكيد  (3

 %1.4. %1.7. %4.4. اؤيد (2

 %11.7 %4.1. %74.4 اعارض (6

 %1.4. %..44 %41.1 ( بالتأكيد اعارض6

 %4.7 %..4 %..4 ( ال رأي/ ال أعرف9

Q51ن يقولون رك ولكن آخرو يقول البعض ان حكومة نتنياهو الحالية وجدت لها حلفاء عرب من الدول العربية السنية ضد إيران الن إيران عدو مشت
  ان الدول العربية السنية لن تتحالف مع إسرائيل طالما هي تحتل أراضي عربية وال تسمح بقيام دولة فلسطين . ما رأيك أنت ؟

( هناك تحالف عربي سني مع إسرائيل ضد إيران  حتى مع استمرار 3
 االحتالل

.1..% 11.1% .1.1% 

ولة ى تنهي احتاللها وتسمح بقيام د( لن يتحالف العرب مع إسرائيل حت2
 فلسطينية

.1.1% ...1% 1...% 

 %1.1 %41.4 %..44 ( ال رأي / ال اعرف6

Q54 يعاني قطاع غزة من أزمة كهرباء دائمة وهناك عدة أطراف تساهم في ذلك؟ من هو بنظرك الطرف الرئيسي المسؤول عن استمرار هذه األزمة؟ 
 %11.4 %41.1 %1.4. محمود عباس\السلطة ( 3

 %1.7. %71.1 %1..1 االحتالل( 2
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 %1.4. %41.7 %41.1 اسماعيل هنية\حكومة حماس ( 6

 %... %41.4 %4.1 مصر( 6

 %... %4.1 %4.. حكومة حماس والسلطة( 9

 %7.7 %1.1 %4.4 شركة الكهرباء في غزة( 4

 %7.1 %7.4 %7.7 اخرى( 4

 %1.. %1.7 %1.1 ال اعرف \ال راي ( 3

Q55  قامت السلطات في الضفة الغربية بمنع تداول رواية لكاتب فلسطيني بحجة احتوائها على كلمات تخدش الحياء. واحتج البعض على قرار
ل توافق هالمنع بالقول بأنه ليس من صالحية السلطة التدخل في أمور كهذه وأن األفضل هو ترك ذلك لكل قارىء ليقرر بنفسه أن كان سيقرأها أم ال؟ 

 تعارض قرار المنع؟أم 
 %71.7 %74.1 %..71 ( أوافق3

 %..71 %1..7 %77.4 ( أعارض2

 %41.7 %..1 %1.4 ( ال رأي/ ال أعرف6

Q56  انتهت مؤخراً رخصة شركة االتصاالت الفلسطينية وهي المسؤولة الوحيدة عن توفير خطوط الهاتف للمنازل وقد قامت السلطة الفلسطينية
 ة بدون فتح السوق أمام المنافسة. هل تعتقد أو ال تعتقد أن هذا كان أمراً سليماً؟بتجديد الرخصة  للشرك

 %..11 %41.1 %7.1. ( سليماً 3

 %1.1. %..41 %14.1 ( غير سليم2

 %4.1 %..41 %1.1 ( ال رأي/ ال أعرف6

Q57  .سرتك هل حصل لك أنت شخصياً أو ألحد من أفراد أ يشكو بعض الناس من األخطاء الطبية التي تحدث أحياناً في المستشفيات الفلسطينية
 أو معارفك خطأ طبي؟

 %...7 %17.4 %11.7 نعم (3

 %1.1. %...1 %14.4 ال (2

 %1.4 %1.7 %..1 ال راي (6

Q58  ألخطاء تحصل ا هل يدفعك القلق من األخطاء الطبية للذهاب للمستشفيات الخاصة ذات التكاليف العالية بدالً  من الحكومية أم تعتقد أن
 في المستشفيات الحكومية والخاصة بنفس القدر؟

 %4.1. %4.1. %4.1. ( أذهب للمستشفيات الخاصة إلن األخطاء الطبية فيها أقل3

( أذهب للمستشفيات الحكومية إلن األخطاء الطبية توجد في كافة 2
 المستشفيات الخاصة والحكومية

11.7% 11..% 11.1% 

الحكومية رغم األخطاء الطبية فيها بسبب  ( أذهب للمستشفيات6
 أسعارها المنخفضة

.1.1% .1..% .4..% 

 %47.1 %41.1 %44.4 ( أذهب للمستشفيات الخاصة بسب الخدمة  أو النظام األفضل6

 %1.1 %1. %.. ( أخرى )حدد __________(9

 %1.1 %4.4 %4.4 ( ال رأي/ ال أعرف4

Q59ة في العراق والشام )داعش( هي مجموعة متطرفة ال تمثل اإلسالم الصحيح فيما يعتقد البعض األخر أنها يعتقد البعض ان الدولة اإلسالمي
 مجموعة مخلصة لإلسالم الصحيح. ما رأيك أنت؟

 %..4 %1.. %1.. ( بالتأكيد تمثل داعش اإلسالم الصحيح3

 %1.1 %..4 %... ( تمثل داعش اإلسالم الصحيح2

 %11.1 %..71 %71.1 م الصحيح( ال تمثل داعش اإلسال6

 %1... %71.4 %4.4. ( بالتأكيد ال تمثل داعش اإلسالم الصحيح 6

 %1.. %7.1 %1.1 ( ال رأي/ ال أعرف9
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Q60اذا كنت تعتقد أن داعش ال تمثل اإلسالم الصحيح، هل تؤيد ام تعارض الحرب التي تخوضها دول عربية وغربيه ضدها؟  
 %...1 %..14 %11.1 بالتأكيد اؤيد (3

 %..71 %..71 %..74 اؤيد (2

 %..41 %..47 %41.1 اعارض (6

 %... %4.4 %4.. ( بالتأكيد اعارض6

 %1.. %1.1 %7.4 ( ال رأي/ ال أعرف9

 Q61( ؟  خالل السنوات القليلة القادمة)سنوات(  9-6برأيك، كيف سيكون الوضع االقتصادي في منطقتك)للباحث حسب منطقتك ضفة/ غزة
 ارنة مع الوضع الحالي؟مق
 %4.. %... %7.. ( أفضل بكثير3

 %..41 %4... %41.1 ( أفضل بقليل2

 %..1. %4.1. %4.1. ( تقريبا بنفس الوضع الحالي6

 %1..4 %4..4 %4..4 ( أسوأ بقليل6

 %1.4. %1... %4.7. ( أسوأ بكثير9

 %1.4 %1.1 %1.1 ( ال أعرف4

 %..1 %..1 %1.1 ( رفض اإلجابة4

Q62 فإنك؟  بالنسبة للعمليات المسلحة ضد مدنيين إسرائيليين داخل إسرائيل  
 %..4. %1.1 %...4 بالتأكيد اؤيد (3

 %11.1 %14.1 %17.1 اؤيد (2

 %..1. %71.7 %71.1 اعارض (6

 %..1 %1.4 %7.. ( بالتأكيد اعارض6

 %..1 %7.4 %7.4 ( ال رأي/ ال أعرف9

Q63حزاب التالية تؤيد ؟ ]اختر واحداً فقط[أيا من االتجاهات واأل  
 %..1 %1.1 %1.4 (حزب الشعب3

 %7.7 %1.. %1.1 ( الجبهة الشعبية2

 %17.4 %7.1. %1.1. ( فتح6

 %4.1. %41.1 %1.4. ( حماس6

 %1.1 %..4 %..4 ( الجبهة الديمقراطية9

 %1.. %1.. %..1 ( الجهاد اإلسالمي4

 %1.1 %1.1 %1.1 ( فدا4

 %1.1 %1.4 %..1 مبادرة الوطنية( ال3

 %7.1 %1.. %1.1 ( مستقل إسالمي5

 %1.4 %7.1 %1.. ( مستقل وطني33

 %1.1 %1.7 %1.1 (الطريق الثالث برئاسة سالم فياض33

 %41.1 %71.4 %..11 ( ال أحد مما سبق32

 %1.7 %4.1 %1.1 (غير ذلك حدد)___(36

 Q64 ي ممارسات خاصة يجب تفريقها عن الحياة االجتماعية والسياسية. هل توافق أو التوافق على هذا يقول البعض أن الممارسات الدينية ه
 القول؟

 %...4 %1.1 %4.4 ( بالتأكيد أوافق3
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 %11.1 %1... %.... ( اوافق2

 %11.1 %7.1. %..71 ( اعارض6

 %4.1. %44.7 %41.4 ( بالتأكيد اعارض6

 %... %1.. %... (ال رأي/ ال أعرف9

 Q65 ما هو المصدر الرئيسي الذي تلجأ إليه للحصول على المعلومات الجديدة أو الحديثة حول التطورات الجارية؟ 
 %7..1 %77.1 %74.1 ( التلفزيون3

 %1.1 %1.1 %4.4 ( الجرائد على االنترنت2

 %4.1 %..1 %1.4 ( الراديو6

 %74.1 %11.4 %...7 ( الوسائل االجتماعية مثل فيسبوك توتر وغيرها6

 %1.1 %4.4 %4.1 ( الجرائد المطبوعة9

 %1.1 %..4 %1.1 ( ال رأي/ ال أعرف4

 Q66 اذا كنت تستخدم االنترنت للمشاركة في الصفحات االجتماعية مثل فيس بوك أو تويتر والمنتديات وغيرها أو الستخدام وفتح بريدك
 ة والمنتديات أو تستخدم بريدك االلكتروني؟اإللكتروني، كم مرة تقوم بالمشاركة بالصفحات االجتماعي

 %14.1 %1..1 %17.4 أكثر من مرة في اليوم (3

 %1.7. %1... %7.1. يوميا (2

 %41.1 %4.. %1.4 مرات أسبوعيا 9-2بين  (6

 %7.. %... %1.1 مرة في األسبوع (6

 %1.7 %4.1 %... ( مرة في الشهر9

 %1.4 %1.4 %1.4 ( أخرى4

ال أشارك في الصفحات والمنتديات وليس لدي بريد  ( ال ينطبق،4
 الكتروني

.1.1% 14.1% 41.1% 

Q67 هل تؤمن أن الله يقف مع الشعب الفلسطيني؟       

 %...1 %7..1 %17.1 نعم )3

 %7.4 %4.. %..1 ال )2

 %1.. %4.1 %1.. ال راي )6


